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Споразумение за изпълнение на Стратегия за водено от общностите местно развитие на  
Сдружение „Местна инициативна група – Радомир – Земен“ № РД 50-48/03.05.2018 г. 

 

ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ  

 

по процедура BG06RDNP001-19.391 МИГ-Радомир-Земен, Мярка 7.6. „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, 

възстановяване и подобряване на културното и природно наследство на селата“, с финансиране по ПРСР 2014-2020 г. 

 

Дата на 

разясненията 

МИГ 

Данни на подателя (име и/или ел. поща) / Въпрос Разяснения от МИГ 

29.06.2020 г. Въпрос постъпил по електронната поща на МИГ-

Радомир-Земен на 25.06.2020 г. 

 

Стамен Кривошиев (stamenkrivoshiev@gmail.com) 

Здравейте! 

Въпросът ми е свързан с критерия за допустимост. 

Съгласно Условията за кандидатстване, критерият за 

допустимост е посочен в следния текст: " 11.1. 

Условия за допустимост на кандидатите: Допустими 

кандидати по настоящата процедура за предоставяне 

на безвъзмездна финансова помощ по Мярка 7.6. 

„Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, 

възстановяване и подобряване на културното и 

природно наследство на селата” от СВОМР на МИГ-

Радомир-Земен са: • Местни поделения на 

вероизповеданията, регистрирани като юридически 

лица съгласно чл. 20 на Закона за вероизповеданията 

По настоящите Условия за кандидатстване в т. 11.1 

„Условия за допустимост на кандидатите“ допустими 

кандидати са само: 

• Местни поделения на вероизповеданията, 

регистрирани като юридически лица съгласно чл. 20 

на Закона за вероизповеданията или 

• Признати за юридически лица по силата на чл. 10 от 

Закона за вероизповеданията. 

stamenkrivoshiev@gmail.com
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или признати за юридически лица по силата на чл. 

10 от същия закон. Задължително изискване е 

кандидатите да отговарят на разпоредбите на чл. 18 

от Наредба № 22 от 14.12.2015 г. за прилагане на 

подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на 

стратегии за ВОМР“ (Кандидатът/получателят на 

финансова помищ следва да има седалище и адрес 

на управление на територията на действие на МИГ и 

да осъществява дейностите по проекта на 

територията на действие на МИГ). 

ВЪПРОСЪТ Е СЛЕДНИЯТ: Чл.10 от Закона за 

вероизповеданията се отнася единствено и само до 

Българската православна църква. За останалите 

вероизповедания е валиден чл.14 от същия закон, 

който, обаче не е споменат в текста по т.11.1 от 

Условията за кандидатстване . 

Едно нетрадиционно вероизповедание, което 

притежава собственост на територията на МИГ 

"Радомир-Земен" и има местна църква на същата 

територия, има ли правото да кандидатства /т.е. 

може ли да бъде допустим кандидат/ в качеството си 

на вероизповедание с централна регистрация, без да 

е необходимо съответната местна църква да се 

регистрира като юридическо лице, съгласно чл.20 от 

Закона за вероизповеданията? 

БЛАГОДАРЯ ПРЕДВАРИТЕЛНО! 

 
 

 

 


